€ 350.000 euro toegekend om 12 kmo's te helpen met hun
insecten voor diervoederbusiness
05 juli 2022, Brussel — Het ValuSect-consortium is verheugd de toekenning van €
350.000 aan diensten voor 12 kmo's aan te kondigen om hun insecten-voorvoeractiviteiten te stimuleren. De geselecteerde KMO’s Ikrijgen hulp van onze
deskundige partners om hun innovatief idee te ontwikkelen dat zal bijdragen aan het
verbeteren van de insectenproductie voor voer in Noordwest-Europa.
Het Interreg NWE-project ValuSect, dat eerder al twee succesvolle voucher calls gericht op
eetbare insecten lanceerde, heeft zijn reikwijdte uitgebreid naar het gebruik van insecten voor
diervoeders en hiervoor een derde oproep gelanceerd die specifiek gericht is op kmo’s actief
in deze sector die ondersteuning nodig hebben bij het kweken en verwerken van insecten,
voederontwikkeling, marketing en communicatie. Dit resulteerde in 15 aanvragen, afkomstig
van 13 verschillende bedrijven.
De experts van ValuSect beoordeelden de aanvragen en beslisten om 12 cases met de
hoogste ranking een voucher toe te kennen. Elke geselecteerde KMO ontvangt diensten van
ValuSect-partners ter waarde van € 10.000, € 20.000 of € 40.000, afhankelijk van het type
service dat wordt aangevraagd.
Onder de interessante onderwerpen die worden ondersteund, kunnen we de automatisering
van insectenkwekerijen, voedingsanalyse en analyse van de levenscyclus van insecten
noemen. Vier geselecteerde KMO’s zijn gevestigd in Nederland, drie in Duitsland, twee in
Ierland en het VK en één in Frankrijk.

Hieronder vindt u de lijst van de KMO's die kunnen genieten van de diensten van ValuSect:
Geselecteerde
aanvrager
Torftech
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Inspro Ltda
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Contact: charlotte.musquar@alienor.eu
Website | Sociale media: @ValuSect (Twitter, Facebook en Linkedin)

Wat is ValuSect?
ValuSect is een project dat wordt gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa. Het ValuSect consortium
zal de duurzame productie- en verwerkingstechnieken van producten op basis van insecten verbeteren
en ontwikkelde kennis overdragen aan agro-voedingsbedrijven in Noordwest-Europa.

